
Latvijas un Lietuvas glābšanas un NMP dienestu video no praktiskām mācībām, imitējot ēkas 

sagruvumu 

17.07.2019 

 

 
Lūk, kā mūsu brigādēm, kolēģiem no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Lietuvas glābšanas un 

neatliekamās palīdzības dienestiem gāja pagājušā gada mācībās, kurās tika imitēts daudzstāvu ēkas sagruvums 

Daugavpils novadā, ko izraisījusi gāzes noplūde un sprādziens. Negadījumā tika izspēlēts, ka cietuši desmit 

cilvēki, kuriem no gruvešiem palīdzēja izkļūt ugunsdzēsēji glābēji, bet neatliekamo medicīnisko palīdzību 

sniedza abu valstu mediķi. Video pieejams šeit:  

https://www.youtube.com/watch?v=8zU8aGH8DU4&feature=emb_title  

 

Praktiskās mācības un mācību video tapa Interreg Latvia - Lithuania Programme pārrobežu sadarbības 

programmas 2014.-2020. ietvaros. Projekta ResCo mērķis bija stiprināt pierobežas zonā abu valstu dienestu 

sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkārtas situācijās. Tā ietvaros tika iegādāts arī 

glābšanas darbiem un palīdzības sniegšanai nepieciešamais aprīkojums. Pēc divu gadu ilga darba šo projektu 

jūlijā sekmīgi noslēdzām. #latlit 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8zU8aGH8DU4&feature=emb_title
https://www.facebook.com/LatviaLithuaniaProgramme/?__tn__=K-R&eid=ARBOJiiwtcztCRoDcKkxUsOlpcfVy67IcZbCdBVSNnBliBfl2l37eb0NevFT9nbmJQc6G0eevLtfITXi&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCxIWRNAh0mFnhguVmXR1lKtTJM8stGMV_yGdSud1ZOi-zKQ2obTZ_1D4Bc6s71iodr3Vt30Z-iZbafcYwE1WM9eedBLBhBd2OSm8Hg-3DAn4zIUAgGnf6wfVyFO0jmoHJn8pzDI5GsEoB5rDADgdnhGMhomAv7wcKBtcoydY3nwp-KG2Vvyy432eNm0GoWB2Eo7nsL1QNQhzX8UBbr1ZIENpAeZm3YFqD6cAhefDSalH14XAlvjmGKp90X0QiW73yQsIrIxgMFZ_xAxALTNfF5VjP8ez7hlMGtJTUGddK6_3XaQC7_i1kci3jiBGwQ9l78mY9FWKIiD9lT2I4wlqBPEw
https://www.facebook.com/hashtag/latlit?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCxIWRNAh0mFnhguVmXR1lKtTJM8stGMV_yGdSud1ZOi-zKQ2obTZ_1D4Bc6s71iodr3Vt30Z-iZbafcYwE1WM9eedBLBhBd2OSm8Hg-3DAn4zIUAgGnf6wfVyFO0jmoHJn8pzDI5GsEoB5rDADgdnhGMhomAv7wcKBtcoydY3nwp-KG2Vvyy432eNm0GoWB2Eo7nsL1QNQhzX8UBbr1ZIENpAeZm3YFqD6cAhefDSalH14XAlvjmGKp90X0QiW73yQsIrIxgMFZ_xAxALTNfF5VjP8ez7hlMGtJTUGddK6_3XaQC7_i1kci3jiBGwQ9l78mY9FWKIiD9lT2I4wlqBPEw&__tn__=%2ANK-R


Īstenots Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu projekts 

ResCo 

16.07.2019 

Šā gada jūlijā, pēc divu gadu ilga darba, noslēgsies Eiropas reģionālā attīstības fonda finansēts 

projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo). ResCo projekta mērķis bija pierobežas zonā 

stiprināt abu valstu dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā 

arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību. Projektu no Latvijas puses īsteno Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienests (NMPD) sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), bet no Lietuvas puses - 

Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centrs. 

 

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem projekta laikā bija 2018. gada augustā īstenotās abu valstu dienestu trīs 

dienu mācības Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, imitējot ēkas sagruvumu ar daudz cietušajiem, kurās 

piedalījās aptuveni 100 mediķi un ugunsdzēsēji glābēji. Mācību procesam līdzi sekoja neatkarīgi eksperti, kuri 

pēcāk izstrādāja rekomendācijas starpvalstu un dienestu veiksmīgākai sadarbībai. Eksperti atzīmē, ka mācību 

dalībnieki ir guvuši neatsveramu pieredzi sadarbojoties ar glābšanas un medicīniskiem dienestiem no citas 

valsts, tomēr būtiski sadarbību sekmēt arī turpmāk - ir jārealizē regulāras teorētiskas un praktiskas apmācības, 

tostarp, iesaistot arī slimnīcas. No organizētajām lauka mācībām ir izveidota mācību filma, ko izmantot 

darbinieku apmācību procesā, lai pilnveidotu mediķu un glābēju prasmes, nodrošinot palīdzību cietušajiem. 

Lai jau no mazotnes mācītos pareizu rīcību dažādās bīstamās situācijās, dienestu pārstāvji devās arī pie pašiem 

mazākajiem - Utenas un Daugavpils reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem. Abu valstu mediķi un 

glābēji, apmeklējot 48 bērnudārzus, iepazīstināja teju septiņus tūkstošus pirmsskolas vecuma bērnus un 

pedagogus, kā rīkoties, ja ir notikusi nelaime. 

Projekta ietvaros tika iegādātas arī atsevišķas tehnikas vienības un aprīkojums Latgales un Utenas apriņķa 

dienestu reģionālajām struktūrvienībām, kas stiprinās to spēju reaģēt ikdienā un ārkārtas situācijās. Piemēram, 

NMPD mediķu brigāžu rīcībā Daugavpilī nonāca medicīniskais aprīkojums - defibrilatori, ko izmanto gan 

sirdsdarbības atjaunošanai, gan dažādu cilvēka dzīvībai svarīgu rādītāju diagnostikai, plaušu mākslīgās 

ventilācijas ierīce, perfuzors un mācību manekeni. Savukārt VUGD un Lietuvas mediķi ieguva jaunus 

specializētos transportlīdzekļus. 

Lai izvērtētu projekta gaitā paveikto un iepazīstinātu iesaistīto dienestu pārstāvjus ar sasniegtajiem rezultātiem 

un izveidoto mācību filmu, šā gada 17. jūlijā, plkst. 11:30, Rīgā viesnīcas “RIGA ISLANDE HOTEL” 

konferenču zālē norisināsies projekta noslēguma pasākums.   

  

Par projektu 

Projekts “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo), Nr. LLI-213, ir sagatavots Interreg V-A Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 

47 eiro, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts realizēts divu gadu laikā - no 

2017. līdz 2019.gadam.  

 Foto no dienestu lauka mācībām, imitējot ēku sagruvumu, 2018. gada augustā: http://bit.ly/ResCo_mācības 

 Projekta laikā izveidotais praktisko mācību video: http://bit.ly/ResCo_mācībasVideo   

 

http://bit.ly/ResCo_m%C4%81c%C4%ABbas
http://bit.ly/ResCo_m%C4%81c%C4%ABbasVideo


Projekta ResCo sadarbības partneri tiekas trešajā darba grupas sanāksmē Utenā 

30.11.2018 

 

Otrdien, 27. novembrī, Utenas konferenču zālē “ABU” norisinājās projekta ResCo trešā darba grupas 

sanāksme, kurā tikās visu četru dienestu pārstāvji no Latvijas un Lietuvas. 

Tikšanās laikā pārstāvjiem tika demonstrēti eksperta sniegtie secinājumi un rekomendācijas par dienestu lauku 

mācībām, kas norisinājās augustā. Tāpat projekta dalībnieki aplūkoja sagatavoto mācību video materiālu un 

vienojās par nepieciešamajiem precizējumiem un labojumiem, lai to padarītu pēc iespējas kvalitatīvāku. 

Atgādinām, ka 22. augustā veiksmīgi tika aizvadītas Latvijas un Lietuvas 

operatīvo dienestu lauka mācības Kalkūnes pagastā, kur piedalījās 

aptuveni 100 dalībnieki no abām valstīm, lai pilnveidotu savas prasmes 

un savstarpējo sadarbību ēku sagrūšanas gadījumos. Mācībās tika imitēts 

daudzstāvu ēkas sagruvums, ko izraisījusi gāzes noplūde un sprādziens. 

Negadījumā bija aptuveni desmit cietušie, kuriem no gruvešiem 

palīdzēja izkļūt ugunsdzēsēji un glābēji, bet neatliekamo palīdzību 

sniedza mediķi, imitējot arī cietušo nogādāšanu slimnīcā. 

 

Par projektu 

Projekts “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (saīsināti – ResCo), Nr. LLI-213, ir sagatavots Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt 

pierobežas zonā Latvijas un Lietuvas dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem 

ārkārtas situācijās, kā arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību ārkārtas situācijās ēku sagrūšanas gadījumos. 

Kopējās projekta izmaksas ir 556 970, 46 eiro. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

ir 473424, 89 eiro. Projekts uzsākts 2017. gada 1. aprīlī un tas jārealizē divu gadu laikā – līdz 2019. gada 31. 

martam. 

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu 

  

http://latlit.eu/
http://europa.eu/
http://www.nmpd.gov.lv/images/textdoc/DSC_0008.jpg


Veiksmīgi aizvadītas Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības Daugavpils novadā 

24.08.2018 

 

Aizvadītas Latvijas un Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības Daugavpils 

novadā, kur piedalījās aptuveni 100 dalībnieki no abām valstīm, lai pilnveidotu 

savas prasmes un savstarpējo sadarbību ēku sagrūšanas gadījumos. 

 Mācībās tika imitēts daudzstāvu ēkas sagruvums, ko izraisījusi gāzes noplūde 

un sprādziens. Negadījumā bija aptuveni desmit cietušie, kuriem no gruvešiem 

palīdzēja izkļūt ugunsdzēsēji un glābēji, bet neatliekamo palīdzību sniedza 

mediķi, imitējot arī cietušo nogādāšanu slimnīcā. 

Situāciju izspēlēja trīs Latvijas un divas Lietuvas mediķu brigādes, kā arī septiņas Latvijas un divas Lietuvas 

ugunsdzēsības un glābšanas dienestu brigādes. 

Ieskaties foto galerijā, kā mediķiem un glābējiem gāja šajās mācībās: http://bit.ly/ResCo_mācības 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FResCo_m%C4%81c%C4%ABbas&h=AT2P0e3_Xq7uJCv9Z1L5FUEWgszGpz33ZiRHRoQpihtiicj3kFQnNNCxUECsFCEGQ46-iEFL9nsQBZM_6bc1VOqWPmTQ0HpDUaza5KKGDOK9qE_5EUqHWYSB8VD41Cxqu--eVfvkX6VsMlEK3iLiO5FNKV-8wuWishTRA0d5zmkfaNjyjawWMhj7MwzB8ZoevdCelr_aCu5D2I2D3dYJQNxIt_pdBL25IXF_6qSfI-McYrSS9003z9iJnxvIuM9y93VdN6zoiEC2-jwOlJ7dTuRYN_-GRTI-BBJ7iI1zcUdrdNl1kijeRPoWV3uN9CCWe6POjm_XFSW5syKGnw6uf5UfDdwxrDDrzBAiKyFxcZhK24NHehkJIv6OGT_GPUSgam9XLqxX_5GRrgXq2MhWkgAOx14obf7g5Q
http://www.nmpd.gov.lv/images/textdoc/DSC_8965.JPG


Latvijas un Lietuvas glābšanas dienesti pilnveidos prasmes sniegt palīdzību cietušajiem ēku 

sagrūšanas gadījumos 

20.08.2018 

 

No 21. līdz 23. augustam Daugavpils novada Kalkūnes pagastā, Kalkūnes ielā 22, norisināsies Latvijas un 

Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības. Tajās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk 

tekstā – NMPD), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk tekstā – VUGD), Utenas apriņķa 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centra (Lietuva) 

darbinieki Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta* ietvaros pilnveidos savas prasmes un 

savstarpējo sadarbību ēku sagrūšanas gadījumos. 

Mācību pirmajā dienā norisināsies teorētiskās apmācības, kurās tiks veikta instruktāža abu valstu glābšanas 

dienestu darbiniekiem par pareizu rīcību ārkārtas situācijās, tostarp ēku sagrūšanas gadījumos, ar daudz 

cietušajiem. 

Mācību otrajā dienā, 22. augustā, no plkst. 10:00 šīs zināšanas tiks pielietotas praktiskās apmācībās, kur 

atbilstoši scenārijam norobežotā apmācību teritorijā tiks imitēts ēkas sagruvums ar vairākiem cietušajiem ar 

dažādām traumām. NMPD uzdevums sadarbībā ar Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centru būs 

nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu cietušajiem negadījuma vietā, 

savukārt VUGD glābēji sadarbībā ar Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem veiks 

glābšanas darbus. 

Noslēdzoties mācību procesam, mācību trešajā dienā neatkarīgs eksperts analīzēs paveikto un vērtēs, kāda ir 

savstarpējā sadarbība starp Lietuvas un Latvijas glābšanas dienestiem, un kā to pilnveidot nākotnē. 

Mācību laikā tiks arī filmēts un vēlāk veidots mācību videomateriāls, ko izmantot visu iesaistīto dienestu 

darbinieku apmācību procesā turpmāk, lai pilnveidotu zināšanas, nodrošinot palīdzību cietušajiem. 

 

*Par projektu 

Projekts “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (saīsināti - ResCo), Nr. LLI-213, ir sagatavots Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt 

pierobežas zonā Latvijas un Lietuvas dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem 

ārkārtas situācijās, kā arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību ārkārtas situācijās ēku sagrūšanas gadījumos. 

Kopējās projekta izmaksas ir 556970, 46 eiro. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

ir 473424, 89 eiro. Projekts uzsākts 2017. gada 1. aprīlī un tas jārealizē divu gadu laikā līdz 2019. gada 31. 

martam.  

  



Kalkūnes pagastā norisināsies Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu praktiskās mācības 

10.08.2018 

 

No 21. līdz 23. augustam Daugavpils novada Kalkūnes pagastā, Kalkūnes ielā 22, norisināsies Latvijas un 

Lietuvas operatīvo dienestu lauka mācības. Tajās dienestu darbinieki pilnveidos savas prasmes un savstarpējo 

sadarbību ēku sagrūšanas gadījumos. 

  

Praktiskajās mācībās, atbilstoši scenārijam, norobežotā apmācību teritorijā tiks imitēts ēkas sagruvums ar 

vairākiem cietušajiem. Organizatori un dalībnieki - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Valsts 

ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienests (Lietuva) un Utenas 

apriņķa Primārās veselības aprūpes centrs (Lietuva) pārbaudīs savstarpējo sadarbību un spēju operatīvi palīdzēt 

cietušajiem. Mācībās tiks filmēts un vēlāk veidots mācību videomateriāls, lai pilnveidotu visu dienestu 

darbinieku zināšanas, kā rīkoties ēku nogruvumu gadījumos. 

Mācību laikā Latvijas un Lietuvas dienestu operatīvie transportlīdzekļi Daugavpils novada teritorijā 

pārvietosies ar ieslēgtiem skaņas un gaismas signāliem. Aicinām Daugavpils novada iedzīvotājus 

nesatraukties, redzot uz ielām operatīvo tehniku un transportlīdzekļus ar ieslēgtiem skaņas un gaismas 

signāliem. 

Par projektu 

Projekts “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (saīsināti - ResCo), Nr. LLI-213, ir sagatavots Interreg V-A 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. ietvaros. Projekta mērķis ir stiprināt 

pierobežas zonā Latvijas un Lietuvas dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem 

ārkārtas situācijās, kā arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību ārkārtas situācijās ēku sagrūšanas gadījumos. 

Kopējās projekta izmaksas ir 556 970, 46 eiro. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 

ir 473424, 89 eiro. Projekts uzsākts 2017. gada 1. aprīlī un tas jārealizē divu gadu laikā - līdz 2019. gada 31. 

martam.  

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu 

  

http://latlit.eu/
http://europa.eu/


Veiksmīgi noslēgušās projekta ResCo dalībnieku informatīvās vizītes bērnudārzos par pareizu rīcību 

ārkārtas situācijās 

15.05.2018 

 

No 4. aprīļa līdz pat 10. maijam, projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana 

un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas glābšanas 

personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo) ietvaros Neatliekamās 

medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) kopā ar Valsts ugunsdzēsības un 

glābšanas dienestu (VUGD) devās ciemos pie Daugavpils pirmsskolas izglītības 

iestāžu bērniem un audzinātājiem, lai informētu un saistošā veidā pastāstītu, kā 

rīkoties ārkārtas situācijās. 

Abi dienesti kopīgi viesojās pavisam 26 Daugavpils pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādēs. Vienlaicīgi arī projekta Lietuvas partneri - Utenas apriņķa 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centrs, apmeklēja 20 

pirmsskolas izglītības iestādes Utenas reģionā. 

Pirmsskolas izglītības iestādēs dienestu pārstāvji – mediķi un glābēji bērniem un audzinātājiem pastāstīja un 

atgādināja par pareizu rīcību ārkārtas situācijās. Šo vizīšu laikā pārstāvji bērnus izglītoja, ko darīt situācijās, ja 

pats vai kāds draugs, kaimiņš, brālis vai māsa ir nonākuši nelaimē un pēc sarunas VUGD talismans - 

ugunsdzēsējs glābējs Guntiņš ikvienam bērnam par piemiņu dāvāja izglītojošas krāsojamās grāmatas, ar kuru 

palīdzību viņi mājās varēs aplūkot situācijas, kad jāzvana 112 un kā jārīkojas ārkārtas gadījumos. Savukārt 

audzinātājiem dienestu pārstāvji atgādināja par drošības pasākumiem, piemēram, kā rīkoties evakuācijas 

gadījumā un kā nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību, kamēr mediķi vēl ir ceļā. 

Esam patiesi gandarīti, par bērnu un audzinātāju izrādīto interesi, ieklausoties katrā vārdā, ko stāstīja mediķi 

un glābēji. Ceram, ka jaunās zināšanas noderēs un ikviens zinās, kā rīkoties situācijās, kad kāds ir nonācis 

nelaimē. 

 

Par projektu 

Projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (saīsināti – ResCo) ir sagatavots  Latvijas – Lietuvas 

Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 47 eiro, no 

kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekta vadošais partneris ir Neatliekamais 

medicīniskais palīdzības dienests, realizējot projektu kopā ar partneriem – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības 

aprūpes centru (Lietuva). Projekts uzsākts 2017. gada 1. aprīlī un tas jārealizē līdz 2019. gada 31. martam 

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. 
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Projekta ResCo dalībnieki izglīto bērnudārzu audzēkņus un pedagogus par pareizu rīcību ārkārtas 

situācijās 

06.04.2018 

 

No 4. aprīļa, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) kopā ar 

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) uzsāk Daugavpils 

pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu un audzinātāju informēšanu par pareizu 

rīcību ārkārtas situācijās projekta “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un 

kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas glābšanas personālam 

ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo) ietvaros. 

Abi dienesti kopīgi viesosies 26 Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Vienlaicīgi arī projekta Lietuvas partneri - Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienests un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centrs, 

apmeklēs 20 pirmsskolas izglītības iestādes Utenas reģionā. 

Pirmsskolas izglītības iestādēs dienestu pārstāvji – mediķi un glābēji stāstīs un atgādinās par pareizu rīcību 

ārkārtas situācijās. Šo vizīšu laikā pārstāvji bērniem stāstīs, ko darīt, ja pats vai kāds draugs, kaimiņš, brālis 

vai māsa ir nonākuši nelaimē un pēc vizītes VUGD talismans - ugunsdzēsējs glābējs Guntiņš bērniem izdalīs 

izglītojošas krāsojamās grāmatas, ar kuru palīdzību viņi mājās varēs aplūkot situācijas, kad jāzvana 112 un kā 

jārīkojas ārkārtas gadījumos. Savukārt audzinātājiem dienestu pārstāvji atgādinās par drošības pasākumiem, 

piemēram, kā rīkoties evakuācijas gadījumā un kā nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību, kamēr 

mediķi vēl ir ceļā. 

 

Par projektu 

Projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (saīsināti – ResCo) ir sagatavots  Latvijas – Lietuvas 

Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 47 eiro, no 

kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekta vadošais partneris ir Neatliekamais 

medicīniskais palīdzības dienests, realizējot projektu kopā ar partneriem – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības 

aprūpes centru (Lietuva). Projekts uzsākts 2017. gada 1. aprīlī un tas jārealizē līdz 2019. gada 31. martam 

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. 
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Projekta ResCo dalībnieki gatavojas izglītot bērnudārzu audzēkņus un pedagogus par pareizu rīcību 

ārkārtas situācijās 

26.01.2018 

25. janvārī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Iekšlietu 

ministrijas telpās organizēja semināru dalībniekiem no Latvijas un Lietuvas 

glābšanas un neatliekamās medicīnas dienestiem projekta “Sadarbība, kapacitātes 

stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas glābšanas 

personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo) ietvaros, ar mērķi pilnveidot 

dienestu darbinieku komunikācijas prasmes, strādājot ar dažāda vecuma 

auditorijām. 

Seminārā par labākajiem paņēmieniem komunikācijā ar publiku uzstājās divi komunikācijas jomas eksperti – 

“LatconsuL” pasniedzējs un Rīgas Stradiņa universitātes “Politika un politiskā komunikācija” studiju 

programmas vadītājs Mārtiņš Daugulis un Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārā institūta direktors, 

asociētais profesors Dr.sc.pol. Alvars Baldiņš. Semināra laikā dalībnieki iepazinās ar noderīgu informāciju par 

bērnu un viņu uztveri – par pareizu mācīšanas metožu pielietošanu saskarsmē ar dažāda vecuma bērniem un 

jauniešiem, kā arī papildināja prasmes publiskajā runā – kā runāt pārliecinoši, ko ņemt vērā prezentācijas laikā 

un no kā izvairīties, lai uzstāšanās būtu izdevusies. Šīs zināšanas noderēs dienestu pārstāvjiem, dodoties uz 

izglītības iestādēm pie dažāda vecuma bērniem. 

 

Mārtiņš Daugulis un Alvars Baldiņš 

Viens no projekta ResCo mērķiem ir izglītot sabiedrību par drošu rīcību ārkārtas situācijās, konkrēti, ēku 

sagruvumu gadījumā. Plānots, ka ar izglītojošām vizītēm glābēji un mediķi, apmeklēs pirmsskolas izglītības 

iestādes Daugavpils (25 bērnudārzi) un Utenas (20 bērnudārzi) reģionos. Pārstāvji pirmsskolas vecuma 

bērniem, viņu vecākiem un audzinātājiem stāstīs par pareizo rīcību ārkārtas situācijā, ja noticis ēkas 

nogruvums. Pirmās vizītes pirmsskolas izglītības iestādēs plānotas šī gada aprīlī. 

  

Par projektu 

Projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā" (saīsināti - ResCo) ir sagatavots  Latvijas - Lietuvas 

Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 47 eiro, no 

kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekta vadošais partneris ir Neatliekamais 

medicīniskais palīdzības dienests, realizējot projektu kopā ar partneriem - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības 

aprūpes centru (Lietuva). Projekts uzsākts 2017. gada 1. aprīlī un tas jārealizē divu gadu laikā - līdz 2019. gada 

31. martam.   

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. 
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Projekta ResCo sadarbības partneri tiekas pirmajā darba grupas sanāksmē Daugavpilī 

06.10.2017 

 

2017.gada 5.oktobrī projekta sadarbības partneri piedalījās pirmajā darba grupas 

sanāksmē Daugavpilī. Sanāksmes sākumā sadarbības partneri pulcējās un 

apskatīja teritoriju, kurā norisināsies projekta ietvaros īstenotās kompleksās 

mācības “Ēkas sabrukuma gadījums ar vairākiem cietušiem”. Vēlāk tikšanās 

laikā tika apspriests gan mācību plāns, gan prevencijas darbi, gan arī citi 

projektam aktuāli jautājumi. 

 

Par projektu 

Projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā" (saīsināti - ResCo) ir sagatavots  Latvijas - Lietuvas 

Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 47 eiro, no 

kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekta vadošais partneris ir Neatliekamais 

medicīniskais palīdzības dienests, realizējot projektu kopā ar partneriem - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 

dienestu, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības 

aprūpes centru (Lietuva). Projekts uzsākts 2017. gada 1. aprīlī un tas jārealizē divu gadu laikā - līdz 2019. gada 

31. martam.   

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. 

 

  

http://latlit.eu/
http://europa.eu/
http://www.nmpd.gov.lv/images/textdoc/DSC_2594.JPG


Atklāts projekts Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 

sadarbības un efektivitātes stiprināšanai ārkārtas situācijās pierobežā 

27.04.2017 

Šodien, 27. aprīlī Daugavpilī atklāja NMP dienesta, Valsts ugunsdzēsības 

un glābšanas dienesta, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 

(Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centra (Lietuva) 

sadarbības projektu - “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku 

mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku 

sagruvumu gadījumā”, ko plānots realizēt līdz 2019. gada 31. martam. 

Atklāšanas pasākumā tikās visu iesaistīto dienestu vadības un reģionālo 

struktūrvienību pārstāvji. Pasākuma atklāšanā projekta pārstāvji informēja, ka projekta ietvaros tiks plānotas 

kopīgas praktiskās mācības, imitējot ēkas sagruvumu ar daudz cietušajiem pierobežas teritorijā. Tāpat tiks 

izstrādātas rekomendācijas un mācību materiāli dienestu darbiniekiem, kā arī izglītota sabiedrība par drošu 

rīcību ārkārtas situācijās. Projekta ietvaros tiks iegādātas arī atsevišķas tehnikas vienības un aprīkojums 

dienestu Latgales un Utenas apriņķa reģionālajām struktūrvienībām, kas stiprinās to spēju reaģēt gan ikdienā, 

gan ārkārtas situācijās. 

Pēc atklāšanas pasākuma notika arī pirmā darba grupas tikšanās, lai pārrunātu un vienotos par pirmajiem 

soļiem projekta realizācijā. 

Foto atskats no projekta atklāšanas pasākuma: šeit  

 

Par projektu 

Projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā" (saīsināti - ResCo) ir sagatavots  Latvijas - Lietuvas 

Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 47 eiro, no 

kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts jārealizē divu gadu laikā - līdz 2019.gada 

31.martam.  

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. 
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Stiprinās Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbību 

un efektivitāti darbam ārkārtas situācijās pierobežā 

25.04.2017 

 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, 

Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (Lietuva) un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes 

centru (Lietuva) uzsāk īstenot Eiropas reģionālā attīstības fonda finansētu projektu, kas paredz pierobežas zonā 

stiprināt abu valstu dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā 

arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību. 

  

Projektā “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” plānotas kopīgas praktiskās mācības, imitējot ēkas 

sagruvumu ar daudz cietušajiem pierobežas teritorijā. Tāpat tiks izstrādātas rekomendācijas un mācību 

materiāli dienestu darbiniekiem, kā arī izglītota sabiedrība par drošu rīcību ārkārtas situācijās. Projekta ietvaros 

tiks iegādātas arī atsevišķas tehnikas vienības un aprīkojums dienestu Latgales un Utenas apriņķa reģionālajām 

struktūrvienībām, kas stiprinās to spēju reaģēt gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās. 

Ceturtdien, 27.aprīlī, plkst. 11:00 Daugavpilī plānots projekta atklāšanas pasākums, kurā tiksies visu iesaistīto 

dienestu vadības un reģionālo struktūrvienību pārstāvji. 

 

Par projektu 

Projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un 

glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā" (saīsināti - ResCo) ir sagatavots  Latvijas - Lietuvas 

Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 47 eiro, no 

kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts jārealizē divu gadu laikā - līdz 2019.gada 

31.martam.  

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu. 
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